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para garantir a saúde no 
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Vacinas contra meningite 
estão disponíveis na 
Unimed Rio Preto

Instituto Unimed São José do Rio Preto promove 
diversas ações em prol da comunidade
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Na Uniprime você encontra
opções de investimento que garantem
estabilidade no futuro
e viabilizam o seu projeto de vida.

Conheça os produtos de investimento da Uniprime:

• UNICAP
• RDC• RDC
• LCI
• LETRA FINANCEIRA
• POUPANÇA

Comece agora a construir o seu futuro!
Fale com um Gerente Uniprime!

Uniprime Rio Preto
Av. José Munia, 6717.

Jardim Francisco Fernandes
(17) 3363 9833

Ouvidoria: 0800 645 3737. Jul_20.

   Comece

hoje
a construir o

   amanhã
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Continuamos em meio à pandemia 
de Covid-19. Neste momento, mais do 
que nunca, as pessoas estão precisando 
umas das outras e a solidariedade é 
fundamental. E, exatamente neste 
contexto, nós fundamos o Instituto 
Unimed São José do Rio Preto, 
associação sem fi ns lucrativos com 
objetivo de ampliar a responsabilidade 
social da cooperativa médica com foco 
no desenvolvimento e na melhoria da 
qualidade de vida de toda a sociedade. 

Constantemente, iremos realizar ou apoiar, com ajuda de 
voluntários e parceiros, ações e projetos nas áreas de saúde, 
cultura, desenvolvimento comunitário, educação, esporte e 
meio ambiente. Nesta edição da Revista Viva Unimed, você vai 
conhecer alguns deles e saber como é possível se tornar um 
voluntário.

Desde 2019, a Unimed Rio Preto segue os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda discutida na 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 
com metas a serem atingidas até o ano de 2030. O Instituto 
Unimed São José do Rio Preto faz parte disso e contribuirá para 
que alcancemos nossos objetivos.

Como escrevi no começo, ainda estamos vivenciando a pandemia 
do novo coronavírus. Por isso, trazemos também uma matéria 
que reforça os cuidados necessários para nos prevenirmos da 
doença. Estamos preparados para ajudar cada um dos nossos 
clientes, cooperados e colaboradores em caso de necessidade. 
Mas cabe a todos fazer sua parte. Evite aglomerações, fi que 
em casa se possível, higienize as mãos constantemente e use 
máscara!

Nesta edição da revista vocês terão acesso também a outros 
temas relacionados à Covid-19 e como a pandemia tem 
obrigado a todos a mudar hábitos, muitos para melhor. Fiquem 
atentos ao calendário de vacinação da família, não podemos 
deixar de nos proteger de todas as formas, e cuidem-se. Juntos 
vamos enfrentar e vencer todos os desafi os.

Não deixe de ler a revista e compartilhar com seus familiares e 
amigos. Tenham todos uma ótima leitura!

Dr. Helencar Ignácio
Presidente da Unimed Rio Preto

A Revista Viva Unimed é uma publicação da 
Unimed São José do Rio Preto | SP
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AGOSTO DOURADO CELEBRA E INCENTIVA A AMAMENTAÇÃO 

Por Letícia Minutti

O leite materno é o alimento mais 
completo para o bebê. A recomendação 
da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) é que todas as crianças recebam apenas 
leite do peito até o sexto mês de vida, pois 
ele fornece os nutrientes essenciais para o 
crescimento e desenvolvimento do bebê.  
 O ato de amamentar também beneficia 
as mulheres, diminuindo a incidência de câncer 
de mama, por exemplo, além de aumentar 
o vínculo entre mãe e bebê, promovendo 

benefícios psicológicos para ambos.  
 Para incentivar e difundir a importância do 
aleitamento materno, foi criado um mês específico, 
o “Agosto Dourado”, durante o qual são promovidas 
ações de conscientização no mundo todo.  
 A enfermeira do Beabá Bebê da Unimed 
Rio Preto, Mariana Antunes Menezes, explica 
que o alimento é de fácil digestão e que os 
benefícios são muitos. “O leite materno estimula 
o desenvolvimento cognitivo e da cavidade oral 
do bebê, protege contra infecções, diarreia e 

do aleitamento materno
A IMPORTÂNCIA

Mariana sempre 
fez questão de 
amamentar o filho

SAÚDE
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BEABÁ BEBÊ

doenças respiratórias. Além de, a longo prazo, 
diminuir a chance de desenvolver hipertensão, 
colesterol alto, obesidade e diabetes”, explica.  
 Para a mamãe de primeira viagem, 
Mariana da Silva Barbosa, o começo foi difícil, 
mas após os três primeiros meses, tudo fluiu 
naturalmente. “Amamentar era meu maior sonho. 
Me preparei a gestação toda, busquei orientações 
de especialistas e a pega do bebê foi correta 
desde o nascimento. Minha prioridade sempre 
foi a saúde do meu filho, seu desenvolvimento e a 
amamentação”, afirma Mariana.  
 Para ela, o contato com o pequeno 
Miguel Lucca durante o aleitamento foi crucial 
e, por causa da pandemia, ela redobrou os 
cuidados. “O contato mãe e filho é incrível. Já 
retornei ao trabalho, então busco ter o máximo 
de cuidado, principalmente neste momento 
que estamos passando”, comenta.  
 Devido à pandemia, a recomendação 
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é 
que as mamães não deixem de amamentar 
os recém-nascidos e sigam alguns cuidados 
durante esse momento. No caso de suspeita 
ou confirmação de Covid-19, utilizar máscara, 
evitar que o bebê encoste com a mão na boca, 
nariz, olhos e cabelos da mãe e, de preferência, 

que os cuidados após as mamadas sejam feitos 
por outra pessoa que esteja assintomática.  
 Para as mamães que não conseguem 
amamentar, a enfermeira explica que elas devem 
procurar atendimento profissional para ajudá-
las e, caso o bebê não consiga mamar, pode ser 
necessário extrair o leite para alimentá-lo e 
estimular a produção materna.

 
 O programa Beabá Bebê da Unimed 
São José do Rio Preto presta serviço gratuito 
aos clientes, orientando as famílias por 
meio do curso que aborda assuntos sobre 
amamentação, banho do bebê, vínculo familiar 
e outros . O objetivo é acolher e acompanhar 
as mulheres desde o início da gestação até o 
primeiro ano de vida do bebê.  
 “No pós-parto, realizamos atendimento 
individual de amamentação para auxiliar as 
mamães na pega correta, extração e doação de 
leite materno”, ressalta a enfermeira Mariana. 
Para mais informações sobre o curso, basta 
acessar o site www.unimedriopreto.com.br.



10 |  ago | set 2020

PANDEMIA

COM AÇÕES SIMPLES DO DIA A DIA É POSSÍVEL SE PREVENIR CONTRA A COVID-19

CORONAVÍRUS
Por Rodolfo Borduqui

A pandemia de Covid-19 continua atingindo 
milhões de pessoas em todo o mundo. Por 
isso, é preciso atenção constante e manter 

os cuidados preventivos principalmente com os 
idosos e portadores de doenças crônicas como 
hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, distúrbios de coagulação, problemas 
cardíacos. 

 
 De acordo com o infectologista do Serviço 
de Prevenção e Controle de Infecção da Unimed 
Rio Preto, Inaldo Júnior, “os sintomas da Covid-19 
podem ser semelhantes aos de uma gripe como 
tosse, coriza, mal estar, dor de garganta, febre e, em 
casos mais graves, dificuldade para respirar. Porém, 
é preciso evitar procurar ao máximo os serviços de 
saúde como hospitais e prontos atendimentos para 
queixas simples e sem gravidade”, orienta.  
 Em caso de suspeita, basta ligar para o 
serviço telefônico da Unimed Rio Preto, o Canal 
Combate Corona. Totalmente gratuito, ele oferece 
suporte de telemonitoramento de saúde aos clientes 
Unimed com profissionais especializados para tirar 
dúvidas e dar instruções sobre sinais, sintomas, 
isolamento domiciliar e fluxo da vigilância 
epidemiológica. O canal pode ser acionado pelo 
telefone (17) 3513-7657 todos os dias da semana, 
das 7h à meia-noite.  

SINTOMAS
• Evite aglomerações e ambientes pouco 
ventilados 

• Lave bem as mãos com água e sabão várias 
vezes ao dia ou higienize com álcool em gel
 
• Se tossir ou espirrar, proteja a face junto à 
dobra do cotovelo ou utilize lenços de papel 
descartáveis
 
• Evite compartilhar itens pessoais como 
garrafas d’água, canudos, copos, alimentos e 
demais itens
 
• O isolamento social também é muito impor-
tante, saia apenas por necessidade 
 
• Sempre que precisar sair de casa, use más-
cara 

• Caso tenha que sair para ir ao mercado, por 
exemplo, ao retornar, deixe os sapatos do lado 
de fora de casa, coloque as roupas para lavar e 
tome banho
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SUSTENTABILIDADE

CAMPANHA DA UNIMED RIO PRETO 
TRANSFORMA LACRES DE LATINHAS 
EM SOLIDARIEDADE

#EUAJUDO
    NALATA

Por Rodolfo Borduqui

Que tal transformar sua casa ou comércio em 
um ponto de coleta de lacres de latinhas de 
alumínio e ajudar a doar cadeiras de rodas 

para pessoas com dificuldades de locomoção? 
Esta é a proposta da campanha “Eu ajudo na 
lata”, promovida pela Unimed Rio Preto.   
 O projeto está distribuindo caixinhas 
personalizadas para a coleta dos lacres que podem 
ser colocadas em casa ou em estabelecimentos 
comerciais. O objetivo é arrecadar o máximo de 
lacres possíveis até o dia 30 de novembro.  
 Ao final da campanha, o material 
arrecadado será vendido e o dinheiro 
utilizado para comprar as cadeiras de 
rodas que serão doadas para pessoas que 
precisam, mas não possuem condições 
financeiras para comprar o equipamento.  
 A analista de Sustentabilidade da Unimed 
Rio Preto, Carline Fernanda Roncolato Jorge, 
explica que são necessárias 160 garrafas pet 
cheias de lacres, aproximadamente 100 quilos de 
alumínio, para conseguir o valor de uma cadeira 
de rodas. Por isso, toda ajuda é bem-vinda.  
 “Em uma mesma campanha conseguimos 
promover responsabilidade social e preservação 
do meio ambiente. Um lacre demora cerca 
de 500 anos para se decompor. Com nossa 
ação, esses objetos são revertidos para ajudar 
quem precisa”, explica a analista.  
 Para aumentar a adesão à campanha, 
este ano as caixinhas de arrecadação podem 
ser colocadas em ambientes residenciais 
também. No ano passado, eram voltadas apenas 
a estabelecimentos comerciais. “Queremos 
mobilizar mais a população sobre a importância de 
promover essa doação, ajudando o meio ambiente 
e os mais necessitados”, afirma Carline.  
 Quem quiser a caixinha é só 
entrar em contato pelo e-mail instituto@
institutounimedriopreto.com.br ou pelo 
telefone/WhatsApp (17) 99126-1856. 
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EM DOMICÍLIO
SOBRE AS VACINAS

A IMUNIZAÇÃO É A PRINCIPAL FORMA DE PREVENÇÃO CONTRA A DOENÇA

A meningite, processo inflamatório e/ou 
infeccioso das membranas que 
envolvem o cérebro e a medula 

espinhal, pode atingir pessoas de todas as 
idades. Porém, o risco de contrair a doença é 
maior em crianças menores de cinco anos e, 
principalmente, nos menores de 12 meses.  
 De acordo com o Ministério da Saúde, 
25% dos casos resultam em mortes e, dos 80% 
que sobrevivem, boa parte fica com sequelas 
neurológicas, auditivas e até motoras. A melhor 
maneira de se evitar a doença é com a prevenção 
e isso é feito por meio da vacinação.  
 A mãe da pequena Elisa, de dois anos, 
Paola Galassi Defendi Silva, afirma que mantém a 
vacinação da filha sempre em dia. “Se temos meios 
de nos prevenir, devemos fazer. Muito melhor do 
que pegar uma doença como a meningite e ter 
que remediar. Nós procuramos seguir à risca o 
calendário que a Unimed Rio Preto nos enviou”, 
afirma.

 
 De acordo com a enfermeira e responsável 
técnica da Central de Vacinas da Unimed Rio 
Preto, Eliana Bordinhão, a vacina meningocócica 
quadrivalente previne as meningites e infecções 
causadas pela bactéria meningococo dos 
tipos A, C, W e Y. “É uma vacina inativada, 
portanto, não tem como causar doença. É 
extremamente segura e eficaz”, explica Eliana.  
 A recomendação da Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP) e de Imunização (SBIm) é de 

que crianças e adolescentes sejam vacinados.  
Para crianças, a vacinação da ACWY pode ser 
iniciada aos dois meses de idade, com duas 
doses no primeiro ano de vida (dependendo das 
recomendações das bulas) e reforços entre 12 e 15 
meses, cinco e seis anos e aos 11 anos de idade.  
 Para adolescentes que nunca 
receberam a vacina, são recomendadas 
duas doses com intervalo de cinco anos. 
Para adultos, a dose é única, a depender de 
risco epidemiológico ou condição de saúde.  
 Já a vacina meningocócica B previne 
as meningites e infecções generalizadas 
(doenças meningocócicas) causadas pela 
bactéria meningococo do tipo B. Ela é indicada 
para crianças a partir de dois meses de vida, 
adolescentes e adultos até 50 anos de idade.  
 As duas vacinas estão disponíveis na 
Central de Vacinas da Unimed Rio Preto, que é 
aberta a toda população. Clientes Unimed Rio Preto 
têm descontos especiais. Para mais informações e 
valores, basta entrar em contato pelo telefone (17) 
3202-1112 ou WhatsApp (17) 99282-8780. 

 
 A Unimed Rio Preto também oferece 
serviço de vacinação domiciliar e pacotes de 
vacinas. Basta entrar em contato por telefone e 
agendar dia e horário. Uma equipe vai até a casa do 
cliente seguindo todas as normas de biossegurança. 
É mais conforto e tranquilidade pra você e pra sua 
família. O serviço tem apenas uma pequena taxa 
extra de deslocamento.

Por Mariana Peron

MENINGITE:
a importância da vacinação!

SAÚDE

Paola mantém 
a vacinação da 

filha em dia 
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DOAÇÕES DE SANGUE DIMINUÍRAM NO HEMOCENTRO EM RIO PRETO POR 
CAUSA DA PANDEMIA

Por Priscila Carvalho

Doar sangue é um ato de amor. Contudo, 
durante os meses de inverno, há uma 
tendência comum de diminuição nas 

doações por conta de doenças sazonais como a 
gripe, por exemplo. Mas diante do cenário de 
pandemia provocado pela Covid-19, nunca os 
hemocentros precisaram tanto da colaboração 
da população com doações de sangue.  
 O Hemocentro de Rio Preto já sente esta 
realidade no dia a dia. Somente em julho, o índice 
de doadores espontâneos caiu 28%. O trabalho 
no momento é para recuperar os estoques de 
sangue com a tipagem negativa, especialmente 
“O negativo” e “B negativo”, que estão 20% e 
30% abaixo do ideal, respectivamente.  
 “É importante manter o hábito da doação 
justamente para que não haja o desabastecimento 
e não prejudique os pacientes que necessitam 

de transfusão. Independentemente de 
pandemia, os atendimentos continuam e 
as pessoas que aguardam pela transfusão 
não têm outra escolha. Há tratamentos 
que não podem ser prorrogados”, afirma a 
enfermeira supervisora de enfermagem do 
Hemocentro de Rio Preto, Mariana Coltro.  
 Há cinco anos, a recepcionista Bruna 
Fontes de Oliveira é doadora e tem o costume 
de ir ao Hemocentro pelo menos três vezes ao 
ano. Isso começou quando a avó materna ficou 
internada e precisou de bolsa de sangue para o 
tratamento. Segundo a recepcionista, depois da 
primeira vez, a ação se tornou um hábito.  
 “Eu penso no tanto de vidas que uma 
doação pode salvar, acredito que é um dos 
gestos de maior caridade e cuidado com o outro, 
me coloco no lugar de alguém que precisa de 

UM GESTO

CIDADANIA

que salva vidas



15ago | set 2020  |

INCENTIVO

QUEM PODE DOAR SANGUE

sangue e depende da boa vontade das pessoas. É 
muito importante ter consciência do quanto ser 
doador pode salvar vidas”, afirma Bruna. 
 Diante da pandemia, o Hemocentro 
de Rio Preto se adequou para atender todos 
os doadores seguindo as recomendações 
da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Os colaboradores reforçaram a limpeza nos 
espaços de uso comum, além da higienização 
das mãos, utilização de EPIs e o uso de 
máscaras por todos que frequentam o local. 
“Também temos priorizado o agendamento do 
doador justamente para evitar aglomerações”, 
frisou a supervisora de enfermagem. 
 Os interessados podem agendar a 

doação de sangue no Hemocentro de Rio Preto 
pelo telefone (17) 3201-5151, de segunda a sexta, 
das 7h às 13h. O horário de funcionamento 
do Hemocentro em Rio Preto é de segunda a 
domingo, das 7 às 13h.

O ano todo, o Instituto Unimed São José do Rio 
Preto incentiva a doação de sangue e, anualmente, 
promove campanha junto ao Hemocentro para 
aumentar ainda mais o número de doadores entre 
os colaboradores da Unimed Rio Preto e clientes 
parceiros.

• Homens e mulheres com idade a partir de 
18 até 69 anos, 11 meses e 29 dias.

• Doadores de 16 e 17 anos são aceitos se 
acompanhados dos pais e/ou responsável 
legal.

• Após 60 anos, ambos os sexos podem doar 
a cada seis meses.

• O doador deve estar em boas condições 
de saúde (sem gripe, resfriado, diarreia ou 
alergias), sem feridas e/ou machucados 
pelo corpo ou na boca.

• Homens e mulheres que tenham mais de 
50 kg.

• Pessoas alimentadas (o doador não deve 
estar em jejum). Fazer refeições leves e não 
gordurosas nas últimas quatro horas que 
antecedem a doação.

• Que não tenham ingerido bebida alcoólica 
nas últimas 12 horas que antecedem a 
doação.

• Que não tenha fumado nas duas horas que 
antecedem a doação.

• Que tenha feito exame de endoscopia há 
mais de seis meses.

Fonte: Hemocentro de São José do Rio Preto



16 |  ago | set 2020

ONA (ORGANIZAÇÃO NACIO-
NAL DE ACREDITAÇÃO)

PRONTO ATENDIMENTO DA UNIMED 
RIO PRETO MANTÉM ACREDITAÇÃO 
ONA NÍVEL III

Por Rodolfo Borduqui

O Pronto Atendimento da Unimed São José 
do Rio Preto, Acreditado com Excelência 
– ONA nível III em 2019, acaba de passar 

pela primeira avaliação de manutenção da 
reacreditação. Diante do ótimo desempenho 
e cumprimento dos padrões de qualidade, 
o serviço manteve a certifi cação, que tem 
validade por três anos. A próxima avaliação 
de manutenção será em junho de 2021. 
 O local é referência regional e nacional em 
qualidade, corpo clínico, estrutura, equipamentos 
de ponta, processos e resolutividade. A auditoria 
responsável pela avaliação destacou diversos 
pontos positivos que levaram à manutenção 
da acreditação, como o planejamento e 
as ações de enfrentamento da Covid-19, 
processo de implantação de telemedicina, 
evolução da comunicação, efetividade do 
Canal de Denúncias Independente, cultura 
de qualidade e segurança, entre outros. 
 “Esta conquista consolida o pioneirismo 
da Unimed Rio Preto como uma cooperativa 
médica focada na excelência da gestão, qualidade 
da prestação de serviços e na preocupação com 
a segurança dos pacientes, além de reafi rmar a 
busca constante por aprimoramento”, afi rma o 
conselheiro da Unimed Rio Preto responsável pelo 
Complexo de Saúde Unimed, Marcelo Lúcio de 
Lima. Para ser acreditada, a organização precisa 
comprovadamente atender aos padrões defi nidos 
pela ONA, reconhecidos internacionalmente. 
 “A manutenção da acreditação ONA nível III 
é um processo tão criterioso quanto o da obtenção. 
É preciso não apenas manter a qualidade, mas 
melhorar a cada dia. Com este trabalho constante, 
avançamos ainda mais em gestão e processos que 
terão refl exo direto na excelência do atendimento 
prestado a cada um dos mais de 260 mil clientes 
da cooperativa”, afi rma o presidente do Conselho 
de Administração da Unimed Rio Preto, Helencar 
Ignácio.

 Entidade não-governamental 
e sem fi ns lucrativos que coordena um 
processo de certifi cação voltado para a 
qualidade de serviços de saúde, cujo foco 
principal é a segurança do paciente. Sua 
metodologia de acreditação é reconhecida 
pela International Society for Quality in 
Health Care (ISQua), associação parceira da 
OMS e que conta com representantes de 
instituições acadêmicas e organizações de 
saúde de mais de 100 países. Fundada em 
1999, a ONA se consolidou como a principal 
acreditação de saúde do país. Seus manuais 
são específi cos para diversos tipos de 
estabelecimentos: hospitais, ambulatórios, 
laboratórios, serviços de pronto atendimento, 
home care, clínicas odontológicas, clínicas 
de hemoterapia, serviços de terapia renal 
substitutiva e serviços de diagnóstico por 
imagem, radioterapia e medicina nuclear.

ACREDITADO

QUALIDADE

com excelência
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SAIBA MAIS SOBRE OS PROJETOS PROMOVIDOS EM PROL DA SOCIEDADE 

Por Mariana Peron

CIDADANIA

INSTITUTO UNIMED

O Instituto Unimed São José do Rio Preto 
foi criado neste ano com o objetivo 
de contribuir com o desenvolvimento 

social e cultural de Rio Preto e região. Com a 
colaboração da população e de parceiros, o 
Instituto tem como objetivo atuar nas áreas de 
saúde, cultura, desenvolvimento comunitário, 
educação, esporte e meio ambiente.  
 Dessa forma, projetos permanentes já 
consolidados da Unimed Rio Preto como Ciclo 
Vida, Contação de Histórias com o Grupo Operação 
Alegria, Coral Uniencanta, Companheiro Solidário, 
e muito mais, foram incorporados ao escopo da 
associação, que já conta com novas ações. Além 
delas, serão realizadas ainda várias campanhas 
pontuais como a do agasalho, por exemplo, 

para ajudar o maior número de pessoas.  
 “O Instituto já nasceu com objetivo social 
de promover atividades e campanhas em diversas 
frentes que envolvam não apenas os médicos 
cooperados e colaboradores da Unimed, mas 
toda a sociedade”, explica o conselheiro, diretor 
Comercial e de Marketing da Unimed Rio Preto e 
presidente do Instituto, Gilmar Valdir Greque.  
 E qualquer pessoa pode participar como 
voluntária. Para isso, basta acessar o site www.
institutounimedriopreto.com.br e clicar em 
“Quero Participar”. Mais informações também 
podem ser obtidas pelo telefone (17) 3202-1200. 
Os voluntários participam de treinamentos para 
conhecer melhor os projetos e saber com os quais 
mais se identificam.

São José do Rio Preto

José Antônio e 
o filho Gabriel 
participam do 

Pernas Solidárias
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CONHEÇA OS PROJETOS EM ANDAMENTO DO 
INSTITUTO UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Projeto Coala
Orienta, apoia, treina e assiste mães no processo de alei-
tamento materno desde a fase da gestação. Além disso, 
incentiva a doação de leite materno para bebês que não 
podem ser alimentados pelas mães biológicas. 

Projeto CirAnda
Por meio dele, são disponibilizados equipamentos de 
acessibilidade para pessoas em situação de vulnerabili-
dade com deficiência física ou dificuldade de locomoção 
temporária (PNE).

Pernas Solidárias
Programa que estimula práticas esportivas que contri-
buem para o desenvolvimento de pessoas com deficiên-
cia (incluindo crianças e adolescentes).

Contação de Histórias com o Grupo Operação Alegria
Voluntários visitam hospitais de São José do Rio Preto 
para levar alegria e conforto a crianças e adultos inter-
nados ou em tratamento regular. Atualmente, também 
contam histórias por vídeo chamada para idosos em 
isolamento social.  
Ciclo Vida
Programa disponibiliza bicicletas e capacetes gratuita-
mente na Represa III, em São José do Rio Preto, para esti-
mular a prática esportiva.  Todos os domingos, das 7h às 
15h. Por causa da pandemia, este projeto está suspenso 
temporariamente.

Coral Uniencanta
Aberto a toda a comunidade, colaboradores e coopera-
dos, o Coral Uniencanta é um programa que incentiva e 
promove cultura de qualidade para toda a população por 
meio da música.

Doação de Sangue
Em parceria com o Hemocentro de São José do Rio 
Preto, o Instituto incentiva a doação de sangue entre os 
colaboradores e clientes parceiros por meio de campa-
nhas realizadas ao longo do ano.

Campanhas de arrecadação 
Realizadas anualmente ou diante das necessidades 
encontradas na sociedade, essas campanhas envolvem 
doações de agasalhos, livros, alimentos, brinquedos, 
itens de higiene, etc. A arrecadação é sempre destinada a 
quem precisa.
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TRABALHO

Crises obrigam empresas não só a saber lidar 
com a situação e tomar medidas para manter 
as operações. No caso de uma pandemia, como 

a da Covid-19, o plano de retomada exige muito 
mais. É preciso se adaptar ao novo normal na saúde 
para garantir a sustentabilidade da corporação.  
 Por se tratar de um vírus novo e ainda em 
estudo, o planejamento requer uma dose extra 
de cuidados com a saúde. É preciso pensar no 
bem-estar dos funcionários e na segurança da 
empresa. Neste caso, uma ajuda especializada 
é bem-vinda e de extrema importância.  
 Um dos projetos que estão auxiliando 
muitos empresários no plano de retomada 
é o Protocolo de Contingência da Covid-19 
nas Atividades Laborais, elaborado pelo 
corpo médico e técnico do departamento de 
Saúde Ocupacional da Unimed Rio Preto.  
 O protocolo prevê não só a implantação 
de medidas de controles, mas também explica 
como devem ser feitos os cuidados gerais no 
ambiente de trabalho, avaliação e monitoramento 
dos trabalhadores e práticas necessárias em 
locais de refeições, por exemplo, ou ainda 
modelos de checklist e controle de acesso.  
 “Essa cartilha volta o olhar para a empresa, de 
como deve ser o comportamento, quais orientações 
para se proteger e dar a assistência adequada 
aos colaboradores neste momento”, explica a 
coordenadora administrativa de Recursos Próprios 
da Unimed Rio Preto, Aline Fernandes da Silva.  
 De acordo com ela, a cartilha foi 
desenvolvida com ajuda de um médico 
ocupacional e um engenheiro do trabalho para 
poder auxiliar os empresários na parte técnica. 
“Quando o tema é Covid-19, falamos muito sobre 
os cuidados que as pessoas devem ter. Então, 
criamos algo para as empresas seguirem junto às 
normas regulamentadoras de cada função. Esse 
material vem para apoiar as corporações de como 
elas devem se portar perante os colaboradores 
para mitigar os riscos para todos”, afirma.  

COM A PANDEMIA, PREOCUPAÇÃO 
DOS EMPRESÁRIOS DEVERÁ SER 
AINDA MAIOR

Por Elton Rodrigues

Saúde no
ambiente de

CORPORATIVO
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 O material está disponível aos clientes 
do Unimed SOU – Saúde Ocupacional Unimed, 
produto que tem por objetivo auxiliar as empresas 
a cumprir as legislações de Saúde e Segurança do 
Trabalho, diminuir o absenteísmo e diminuir os 
riscos relacionados a acidentes e doenças.  
 Por meio dele, a gestão é organizada de 
acordo com o perfil de cada companhia e garante 
itens como cuidados com a saúde ocupacional dos 
funcionários, realização de exames admissionais, 
periódicos, retorno ao trabalho, mudança de 
função e demissionais com mais rapidez e 
excelência, atendendo à Legislação, inclusive as 
demandas do eSocial, do governo federal.  
 Todas as instituições com empregados, 
independentemente do tamanho e grau de risco, 
têm a obrigação legal de elaborar e implantar os 
programas de Saúde e Segurança no Trabalho, 
e isso ficará cada vez mais importante diante 
de experiências como a vivida atualmente 
com a pandemia. Portanto, não importa se é 
um pequeno estabelecimento comercial com 
poucos funcionários ou uma grande indústria, 
ambas deverão ficar atentas a isso.  
 O SOU pode ser contratado de forma 
independente, mesmo que a empresa não seja cliente 
da Unimed no plano de saúde, e em qualquer lugar 
do país. A equipe de profissionais é formada por 

especialistas nas áreas médicas e de segurança no 
trabalho, com estrutura completa e equipamentos 
de última geração. Para mais informações, basta 
entrar em contato pelo telefone (17) 3202-1111.

Av. José Munia, 7075 • São José do Rio Preto
(17) 3022.9720 | 3022.8350 | 3355.9200

Urologia Feminina
Disfunção Sexual
Cálculo Renal
Tratamentos com Laser
Tratamento para Andropausa
Tratamento para Inc. Urinária

Há 25 anos cuidando de sua saúde

TÍTULO ESPECIALISTA A.M.B. | S.B.U.
CRM . 85113 - UROLOGIA
Dr. Ricardo Baruque
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EMPRESAS OFERECEM PROGRAMAS DE APOIO PSICOLÓGICO AOS 
COLABORADORES DURANTE A PANDEMIA 

MENTE SÃ,
Por Andrea Inocente

O estresse causado por causa da pandemia do 
novo coronavírus levou algumas empresas 
a implantar programas específicos de apoio 

psicológico para os colaboradores. O objetivo 
é garantir saúde emocional e qualidade de 
vida a todos durante este período atípico.  
 Segundo o gerente de Gestão de Pessoas 
da Unimed Rio Preto, Felipe Augusto Marim,  
“os cuidados com os colaboradores foram 
intensificados neste período, principalmente 
entre os profissionais que atuam na assistência, 
ou seja, que lidam diretamente com pacientes. 
Psicólogas visitam, duas vezes por semana, 
os setores para conversar e identificar, 
juntamente com os líderes, se algum 
colaborador precisa de auxílio”, explica.  
 Se houver necessidade, o funcionário passa 
a receber atendimentos individuais com psicóloga 

ou em grupo. “Eles também podem solicitar a 
ajuda de maneira espontânea. Simultaneamente, 
todos os colaboradores dessas áreas também 
recebem acolhimento no local de trabalho com 
técnicas de relaxamento e respiração. Além disso, 
eles contam com vídeos motivacionais, aulas 
online de meditação e alongamento e materiais 
produzidos pela Medicina Preventiva, com dicas de 
psicólogas e nutricionistas para driblar o estresse 
no ambiente de trabalho.”, explica Marim.  
 Mente sã, menos ansiedade e controle 
de sentimentos. Foi com esses objetivos que a 
enfermeira Regina Helena Squizatto começou 
a participar das aulas de yoga. Assim como 
ela, outros 86 colaboradores já participam do 
projeto. “O programa é ótimo. As aulas on-
line ajudam a ficar mais calma, controlar os 
sentimentos. Como são pela internet, é muito 

corpo são

COMPORTAMENTO
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fácil fazer em casa e até a família pode participar. 
Tem me auxiliado muito”, afirma.  
 O cuidado com o emocional dos 
funcionários também foi reforçado na Rissi 
Contabilidade Médica, escritório de contabilidade. 
Os colaboradores participaram, ao longo de 21 dias, 
de uma maratona de lives pautadas pelas práticas 
do livro de Hal Elrod, “O Milagre da Manhã”.  
 O método se baseia na ideia de que 
as primeiras horas do dia são fundamentais 
para o bem-estar e propõe um conjunto 
de práticas diárias que mudam a vida e 
auxiliam no desenvolvimento dos aspectos 
físico, intelectual, emocional e espiritual.  
 Já na Tereos, multinacional de açúcar, 
etanol e amidos, o Programa de Apoio e 
Prevenção à Covid-19 foi implementado em oito 
unidades industriais. O objetivo é ajudar na saúde 
mental dos funcionários e seus dependentes.  
 O programa atende os colaboradores e 
familiares por meio da parceria com a Social 
Consultoria, disponível 24 horas, todos os dias 
da semana. O contato é realizado por telefone, 
de forma gratuita, por uma equipe de assistentes 
sociais e psicólogos, mantendo total sigilo.  
 Mais de 50 funcionários já aderiram ao 
projeto. A head de comunicação da empresa, 
Jô Elias, foi uma das que buscaram o serviço. 

Moradora de São Paulo, capital, procurou o serviço 
devido à preocupação com a mãe que já é idosa. 
“Eles me deram vários conselhos, como tentar 
relaxar, tomar um chá, sugeriram até meditação 
que eu já tinha feito há alguns anos e resolvi 
retomar. Me ajudou muito”, disse.
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SEM AULAS PRESENCIAIS, PROFESSORES E ALUNOS PRECISARAM SE ADAPTAR À 
NOVA REALIDADE

Por Leticia Minutti

A pandemia do novo coronavírus mudou 
completamente a vida de estudantes 
e professores. As aulas presenciais, 

suspensas desde março em escolas e faculdades, 
foram substituídas pelas on-line e dentro de 
casa. Tal mudança demandou uma adaptação 
rápida para garantir a continuidade dos 
estudos que, no estado de São Paulo, só têm 
previsão de volta parcial a partir de outubro.  
 Por conta disso, muitos educadores 
precisaram se reinventar. A professora de 
Artes Kássia Comelis Mistrão, que dá aulas 
para alunos do ensino fundamental em 
escolas particulares em São José do Rio Preto, 
relata que no começo a adaptação foi difícil.  
 “Tive que passar a explicar dança, 
música, pintura, tudo de forma digital, sendo 
que a arte precisa da aula prática para poder 
mexer com os sentimentos dos alunos, tentar 
explorar a sensibilidade. Uso outras plataformas 
digitais para ajudar na dinâmica da aula 

como vídeos, filmes, etc. Na forma digital, 
fica complicado saber se estou conseguindo 
alcançar meu aluno”, relata Kássia.  
 Com o apoio da escola, a docente participou 
de cursos sobre ensino à distância. “Me ajudou 
muito estudar como seria esse novo mundo para 
nós (professores) e como funciona a plataforma”. 
O dia a dia também precisou ser adaptado. “Tive 
que criar uma rotina para não trabalhar full-time e 
perder a noção do tempo. Então fiz um cronograma 
das atividades”, explica a professora.  
 A docente de história Vanessa de 
Oliveira Bonfá conta que a adaptação com 
os alunos do ensino médio foi mais rápida 
devido à idade. A maior dificuldade foi 
gravar os vídeos com o conteúdo das aulas.  
 “Não conhecia nenhuma dessas 
plataformas de reuniões on-line, eu era atrasada 
tecnologicamente e precisei me reinventar. Eu 
nunca tinha gravado um vídeo na vida, nem para 
rede social, e hoje gravo todo domingo para o 

ENSINO ON-LINE
durante a pandemia

A professora de história 
Vanessa Bonfá precisou 
se adaptar para dar 
aulas on-line

CULTURA
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meu canal do Youtube”. Para ela, nada substitui 
o contato diário com os alunos, as salas de aula e 
os abraços. “Isso tudo faz falta no dia a dia. Até da 
lousa e do giz eu sinto falta”, afirma Vanessa.  
 Para a estudante Isabela Volpi, a aula 
presencial dá um leque maior de formas de 
explicação do conteúdo e ter contato com os 
colegas de sala é melhor. “Nas aulas on-line, 
nem todos abrem a câmera, então fica uma 
coisa monótona. Por outro lado, os slides e os 
vídeos ajudam bastante a ilustrar a matéria. 
Estamos usando a internet da melhor forma”.  
 A professora universitária Melissa Cerozzi 
afirma que a transição do presencial para o on-line 
foi complicada, principalmente para entender a 
dinâmica e como administrar as plataformas.  
 “No começo, não sabia ao certo qual 
era a melhor ou como usá-la adequadamente. 
Por exemplo, como mandar link para os alunos, 
como compartilhar tela, etc.” Segundo ela, a 
interação com as turmas foi boa, mas muitos 
não entendiam as mudanças e chegaram a 
questionar diversas vezes se “haveria aula”.  
 “Com o tempo, os alunos começaram a 
compreender o momento e a frequentar as aulas, 
que só mudaram de local (do presencial para o on-
line)”, afirma Melissa. 
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CABELO CAINDO,

MUDANÇAS DE HÁBITOS E ATÉ O ESTRESSE DA QUARENTENA PODEM SER AS 
CAUSAS DO PROBLEMA

Por Priscila Carvalho

e agora?

SAÚDE
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quando a pessoa percebe uma redução de forma 
geral na quantidade de cabelo. O normal é perder 
de 150 a 200 fios por dia. “O momento alarmante é 
quando a queda diária está muito acima do normal, 
ou tem algum sintoma associado, seja de dor, 
queimação ou coceira no couro cabelo, ou então, 
há transparências e certas áreas causadas pela 
queda excessiva”, explica a dermatologista.   
 O problema levou a jornalista Joseane 
Teixeira a procurar ajuda médica. “Começaram 
a sair umas pequenas feridas no couro 
cabeludo e coçavam muito. Eu passava a mão 
no cabelo e caía, sem precisar puxar”, diz.  
 Para ela, o aumento do estresse durante a 
quarentena foi determinante para o agravamento 
do problema. “Eu entendi que era emocional 
e tenho tentado controlar melhor o meu 
estresse, o que já ajudou a melhorar bastante a 
queda e parar com a coceira”, afirma Joseane.  
 Quando a queda está relacionada ao 
estado emocional é considerada algo passageiro. 
A intensificação de perda dos fios pode durar até 
45 dias e, após essa normalização, o ciclo folicular 
recomeça normalmente. “Existem diversas formas 
de queda de cabelos. Por isso, é importante ser 
avaliado por um dermatologista. Só ele poderá 
traçar um planejamento para esse tratamento, que 
geralmente é de longo prazo”, orienta Bruna.

Uma das queixas mais comuns de 
homens e mulheres nos últimos meses 
é com relação à queda de cabelo. O que 

poucos sabem é que a quarentena pode estar 
relacionada com isso. Estresse, noites de sono 
mal dormidas, alimentação desregrada, menos 
lavagens e cuidados diários com os fios, tudo pode 
contribuir para o agravamento do problema.  
 Segundo a dermatologista e assessora do 
Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD), Bruna Duque 
Estrada, “as pessoas acabam lavando menos os 
cabelos durante a quarentena, o que pode provocar 
a chamada pseudo queda, que é uma impressão 
de aumento de queda dos fios, mas que, na 
realidade, não há nenhum quadro que justifique”. 
A dermatologista explica que é importante lavar 
o cabelo todos os dias, pois assim terá uma real 
noção da quantidade de queda dos fios.  
 “Outro ponto são os casos em que 
realmente há o aumento de queda mediado pelo 
estresse. O aumento do cortisol, o hormônio 
do estresse, pode gerar um desequilíbrio no 
ciclo folicular e elevar o percentual de fios 
na fase de queda, fator que temos observado 
muito durante a quarentena”, afirma a Bruna.  
 O volume exagerado de fios na escova ou 
no ralo do banheiro deve acender o sinal de alerta 
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FATORES RELACIONADOS À PANDEMIA DE COVID-19 PODEM CONTRIBUIR PARA O 
GANHO DE PESO

NA BALANÇA
De olho

Por Andrea Inocente

A ansiedade causada pela pandemia, que 
chegou ao Brasil impondo isolamento 
social desde o mês de março, fez com 

que a bancária Lidiane Assis de Freitas, 36 
anos, engordasse cinco quilos. Mês a mês, ela 
descontou na comida o medo de ser a próxima 
vítima da doença ou de ter algum familiar com 
complicações causadas pelo coronavírus.  
 Lidiane faz parte do grupo que engloba 
quatro em cada dez brasileiros que relatam ter 
engordado após o início da pandemia. O resultado 
é de um levantamento feito por um grupo de 
pesquisadores das áreas de endocrinologia, 
psicologia e patologia, com respaldo de 
representantes da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia (SBEM), que mostra 

que 40% da população brasileira teve problemas 
com a balança nos últimos quatro meses.  
 Segundo o Ministério da Saúde, é 
imprescindível manter os cuidados com 
a alimentação, principalmente durante o 
período de isolamento domiciliar. O órgão 
alerta que a escolha correta dos alimentos 
tem o poder de contribuir para a manutenção 
e recuperação da saúde, principalmente em 
casos de pessoas afetadas pela Covid-19.  
 O órgão alerta que a rotina neste período 
precisa de uma readaptação a fim de que sejam 
evitados alimentos calóricos e privilegiados 
alimentos in natura ou minimamente 
processados. Frutas frescas ou secas, castanhas, 
nozes, amendoim e outras oleaginosas sem 

ALIMENTAÇÃO
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sal ou açúcar são alternativas recomendadas, 
principalmente quando a ansiedade 
teima em deixar a pessoa com fome.  
 Outra alternativa é buscar ajuda 
profissional. A Unimed Rio Preto, por exemplo, 
conta com a Medicina Preventiva, que oferece 
várias linhas de cuidado aos beneficiários, como a 
da obesidade, no programa de perda de peso.  
 “Com encaminhamento médico, se 
elegível ao programa, o cliente passa a ser 
assistido por equipe multidisciplinar. O objetivo 
é ajudar a reduzir os índices de obesidade por 
meio de mudanças comportamentais e de estilo 
de vida. Tendo como estratégia o atendimento 
individual e psicoeducativo em grupo”, explica a 
nutricionista Renata Montanhim Lima.  
 No momento, por causa da pandemia, 
esses atendimentos estão sendo feitos on-line, sem 
colocar o paciente e o profissional de saúde em 
risco. Quem está sendo atendida pelo programa, 
recomenda. É o caso da fisioterapeuta Erica Rossi, 
de 42 anos, que buscou ajuda por causa do aumento 
de alguns quilinhos após o início do período de 
isolamento social. “Está sendo muito bom, tem me 
ajudado muito neste momento”, afirma. 

DICAS PARA MANTER O PESO 
E EVITAR A GUERRA COM A 
BALANÇA

 
• Ter rotina na alimentação. Colocar o 
despertador para lembrar de se alimentar, 
optando por lanches saudáveis e nutritivos 
como frutas in natura ou castanhas, por 
exemplo.
 
• Tomar bastante líquidos. A ingestão de 
pelo menos dois litros de água por dia 
é recomendável para qualquer pessoa, 
independente do peso.
 
• Evitar alimentos ultraprocessados. 
Salgadinhos, tipo chips, frituras, doces, 
balas e empanados devem ser evitados. 
O recomendado são legumes crus, como 
cenoura e pepino, os grelhados e cozidos.
 
• Dar preferência a alimentos frescos. 
Outra recomendação é ingerir verduras e 
legumes, regularmente, pelo menos uma 
porção diária.
 
• Praticar exercícios. Vários podem ser 
feitos em casa, como abdominais, subir e 
descer escadas e até acompanhar de aulas 
virtuais.
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PREPARE-SE

O mundo está prestes a conhecer a nova 
tecnologia 5G que, para muitos estudiosos, 
provavelmente será uma grande evolução 

em relação à rede utilizada atualmente, a 4G. Isso 
porque esta geração de rede de internet móvel, 
ainda em vias de implantação e regulamentação, 
promete velocidade de download de dez a 20 
vezes mais rápida do que a existente hoje.  
 Com esta inovação, que vai melhorar a 
velocidade de navegação de dispositivos móveis, 
como tablets e celulares, novos serviços poderão ser 
oferecidos. Além disso, qualquer atividade feita hoje 
por meio dos smartphones, por exemplo, poderá 
ser executada muito mais rápido e melhor.  
 Capacidade, estabilidade e duração da 
bateria dos aparelhos são apenas algumas das 
vantagens dessa tecnologia. Com uma rede 
mais potente, mais pessoas poderão se conectar 
ao mesmo tempo sem que haja instabilidade 
ou perda na velocidade da internet. Ou seja, 
a quinta geração possui maior capacidade 
para aguentar o uso simultâneo da rede.  
 Segundo o especialista em tecnologia 
da informação, Andrade Junior, “o 5G irá 
revolucionar muitas áreas além das comunicações. 
A velocidade da transmissão e recebimento 
de dados permitirá, por exemplo, cirurgias à 
distância, automações de equipamentos, carros 
autônomos, estradas inteligentes e muito mais. As 
possibilidades são infinitas”, exemplifica.  
 A ampliação da “Internet das Coisas” 
(integração de equipamentos à internet) também 
será de fato uma realidade com o advento do 
5G. Dispositivos de monitoramento, sensores 
de presença e meteorológicos, smartwatches, 
smartphones, eletrodomésticos, etc. Esses e 
muitos outros dispositivos poderão se conectar 
mutuamente por meio do uso da quinta geração 
das redes móveis, modificando significativamente o 
estilo de vida das pessoas. 

QUINTA GERAÇÃO DE INTERNET 
MÓVEL PROMETE REVOLUCIONAR 
AS COMUNICAÇÕES

Por Mariana Peron

TECNOLOGIA

para o 5G
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